
  

 
ระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส* 

 

ในขณะที่ปัจจุบันหลายประเทศได้ริเริ่มก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบผล 
การบังคับใช้กฎหมายโดยยึดถือแนวทางตามข้อแนะน าขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และการพัฒนา (OECD) ประเทศฝรั่งเศสได้วางระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบเนื่องมาจากเหตุผลในทางทฤษฎีและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง 

การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบที่ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินการตั้งแต่ในช่วงแรกจนถึงช่วงท้ายของการบังคับใช้กฎหมาย โดยแบ่งกลไก  
การตรวจสอบออกเป็นสองส่วน คือ การตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งหมายถึง 
การตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารได้ด าเนินการออกอนุบัญญัติเ พ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ที่จ าเป็นต่อ  
การบังคับใช้มาตรการของกฎหมายภายในเวลาอันสมควรหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้แล้วหรือไม่ 
และการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าภายหลังจากที่กฎหมาย 
ได้มีการบังคับใช้ ไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างไร โดยท าการประเมินประสิทธิภาพ  
และผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ตลอดจนตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการบังคับใช้กฎหมายนั้นเพื่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป 
 

1. การตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย (Le contrôle de l’application des lois) 

    
  ประเทศฝรั่งเศสถือว่าการด าเนินการเพ่ือให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
และรวดเร็วเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเคารพต่อหลักประชาธิปไตย ( l’exigence de démocratie) 
และเป็นการประกันความมั่นคงของกฎหมาย  (la sécurité juridique) รวมไปถึงการประกัน 
ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล (la crédibilité politique du Gouvernement) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่
บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งแห่งกฎหมายไม่อาจใช้บังคับได้เพราะเหตุที่ไม่มีการออกอนุบัญญัติ  
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบังคับใช้ ถือได้ว่าเป็นการละเลยความต้องการของประชาชน
ผู้ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งแสดงออกโดยผ่านการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ  อีกทั้งความล่าช้า 
ในการออกอนุบัญญัติยังส่งผลให้กฎหมายขาดความแน่นอน เนื่องจากไม่มีวิธีการที่จะท าให้ผู้อยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายสามารถใช้สิทธิหรือได้รับประโยชน์ตามที่กฎหมายรับรอง ท าให้ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจ  
 

     
  *นางสาวกฤตติกา ยุวนะเตมีย์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบ 
และประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นบ. (จุฬา), Master II  
en Droit Public et Science Politique (Université Nancy 2, France), Doctorat en Droit Public (Université  
de Lorraine, France)). 
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คาดหมายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนอันเนื่องมาจากกฎหมายได้  ทั้งนี้ แม้ว่าการที่จะท าให้
นโยบายของรัฐบาลเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นสามารถวัดผลได้จากการมีกฎหมายขึ้นรองรับนโยบาย
ดังกล่าว แต่การตรารัฐบัญญัติเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการเท่านั้น ต่อเมื่อได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายแล้วจึงจะสามารถกล่าวได้ว่า ได้มีการน า
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างแท้จริง การออกอนุบัญญัติจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อการประกัน 
ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  

  1.1 การตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายโดยกลไกภายในฝ่ายบริหาร 

        (1) หน้าที่และความรับผิดชอบในการออกอนุบัญญัติ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ก าหนดให้การประกันการบังคับใช้รัฐบัญญัติเป็นความรับผิดชอบ 
ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้ใช้อ านาจในการออกอนุบัญญัติ1  ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการบังคับใช้รัฐบัญญัติภายในก าหนดเวลา  
ที่ เหมาะสม  ทั้งนี้  การละเลยไม่ด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายรั ฐธรรมนูญ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมาย  ในการนี้สภาแห่งรัฐ 
(Conseil d’Etat) ได้มีค าวินิจฉัยว่าการที่ฝ่ายบริหารไม่ออกอนุบัญญัติที่จ าเป็นเพ่ือก าหนดวิธีการ  
ในการบังคับใช้รัฐบัญญัติภายในเวลาที่สมควร ถือเป็นการกระท าละเมิดต่อประชาชน ซึ่งรัฐจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงและแน่ชัดจากการที่ไม่มี
การออกอนุบัญญัติดังกล่าว2 

ในทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ได้มีหนังสือเวียนของนายกรัฐมนตรีก าหนด
แนวทางด าเนินการเพ่ือประกันการบังคับใช้กฎหมาย3 โดยก าหนดเป้าหมายให้ทุกกระทรวงจะต้อง
ด าเนินการเพื่อออกอนุบัญญัติที่จ าเป็นส าหรับการบังคับใช้รัฐบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
6 เดือน นับจากวันที่รัฐบัญญัติประกาศใช้  ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงต้องจัดท า
แผนการออกอนุบัญญัติของกระทรวงและก าหนดกลไกติดตามการด าเนินการตามแผนดังกล่าว  
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นการประกันว่ากระทรวงจะสามารถจัดท าร่างอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลา โดยหากมีกรณีที่ต้องด าเนินกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าปกติ เช่น จะต้องมีการ
ประสานงานระหว่างหลายกระทรวงหรือต้องขอความเห็นจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ กระทรวง
จะต้องแจ้งข้อขัดข้องให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รัฐบัญญัติประกาศใช้   
ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดเวลา 6 เดือน หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรายงานผลการออกอนุบัญญัติภายใต้
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนต่อนายกรัฐมนตรี 

 

                                                           

 1Article 21 “ Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. ( . . . )  Il assure 
l'exécution des lois.” 

 2Conseil d’État, décision du 27  juillet 2005 , Association Bretagne ateliers และ 
Conseil d’Etat, décision du 28 juillet 2000, Association France nature environnement.  

    3Circulaire du 29 février 2008 relative à l’application des lois. 
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        (2) กลไกการตรวจสอบภายในฝ่ายบริหาร  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(Sécrétaire Général du Governement) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการตรวจสอบการออก 
อนุบัญญัติของรัฐบาลโดยในทันทีที่มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จะมีหนังสือไปยังรัฐมนตรีผู้รักษาการตามรัฐบัญญัตินั้น เพ่ือแจ้งความรับผิดชอบในการออกอนุบัญญัติ  
(ในกรณีที่มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามรัฐบัญญัติร่วมกันหลายคน จะต้องจัดให้มีการประชุมระหว่าง
กระทรวงเพ่ือก าหนดรายการอนุบัญญัติที่จ าเป็นจะต้องจัดท าขึ้นเพ่ือการบังคับใช้รัฐบัญญัติ  
และก าหนดกระทรวงผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างอนุบัญญัติ (Ministère porteur))  ในการนี้ หัวหน้า
กระทรวงที่รับผิดชอบจัดท าร่างอนุบัญญัติจะต้องส่งแผนการออกอนุบัญญัติพร้อมระบุก าหนดเวลา
การมีผลบังคับใช้ของอนุบัญญัติให้แก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือท าการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
กฎหมายกลาง (légifrance) และส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และสภาแห่งรัฐ 
เพ่ือทราบ จากนั้นส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการออก 
อนุบัญญัติ โดยก าหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดท ารายงานสรุปผลการบังคับใช้รัฐบัญญัติเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (Bilan de 
l’application des lois) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยรายการรัฐบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นในรอบ 6 เดือน 
และผลการออกอนุบัญญัติเพ่ือบังคับใช้รัฐบัญญัติแต่ละฉบับ รายงานนี้จะถูกเสนอต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังรัฐสภาก่อนจบสมัยการประชุมสามัญในแต่ละสมัยการประชุม 

  1.2 การตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

       (1) การตรวจสอบโดยวุฒิสภา  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 ข้อบังคับของวุฒิสภา
ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่ตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งของ 
การตรวจสอบการกระท าของรัฐบาล ( le contrôle de l'action du Gouvernement)  ปัจจุบัน
ข้อบังคับของวุฒิสภาในหมวด 8 ก าหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภารับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามผลการบังคับใช้รัฐบัญญัติ4 โดยคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะมีหน้าที่รวบรวม
ผลการออกอนุบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนในรอบหนึ่งปี และรายงานผล 
ต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทราบ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับส านักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา เ พ่ื อจั ดท า  “ ร าย ง านประจ าปี ส รุ ปผลกา รบั ง คั บ ใช้ รั ฐ บัญญั ติ  ( Bilan Annuel  
de l’Application des Lois)” และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอาจขอให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าอนุบัญญัติ 
และการบังคับใช้กฎหมายได้ จากนั้นจึงก าหนดวาระการประชุมวุฒิสภาในประเด็นเรื่องการตรวจสอบ
การมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการประชุมในรูปแบบของการอภิปราย (โดยไม่มีการลงมติ) 
หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลก็ได้ 
  

                                                           

 4Règlement du Senat, article 19 bis A. 



4 

 

 
 
       (2) การตรวจสอบโดยสภาผู้ แทนราษฎร  ตรงกันข้ามกับวุฒิสภา  

สภาผู้แทนราษฎรมิได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการจัดท าอนุบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
และไม่ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสภาจนกระทั่งปี ค.ศ. 2004 สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนด
กลไกส าหรับตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายขึ้นในข้อบังคับของสภา5 โดยให้มีการจัดท า
รายงานการมีผลบังคับใช้ของรัฐบัญญัติแต่ละฉบับ (Le Rapport d’Application) ภายในก าหนดเวลา 
6 เดือน นับจากวันที่รัฐบัญญัตินั้น ๆ ตราขึ้น  ในการนี้ ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง  
2 คน เป็นผู้จัดท ารายงาน โดยสมาชิกดังกล่าวจะต้องเคยเกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติฉบับนั้นตั้งแต่ 
ในชั้นการพิจารณาร่างรัฐบัญญัติ (คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย (le rapporteur du projet de loi) และอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
ฝ่ายค้าน) ส าหรับสาระส าคัญของรายงานจะเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการออก
อนุบัญญัติเพ่ือบังคับใช้รัฐบัญญัติฉบับที่ตรวจสอบนั้น (ในกรณีที่พบว่ายังไม่มีการออกอนุบัญญัติ  
ที่จ าเป็นเพ่ือบังคับใช้บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งของรัฐบัญญัติดังกล่าว ผู้จัดท ารายงานจะต้องจัดท า
รายงานการมีผลบังคับใช้ของรัฐบัญญัติเป็นฉบับที่สองภายในเวลา 6 เดือน เพ่ือแสดงความคืบหน้า
ของการออกอนุบัญญัติภายใต้รัฐบัญญัตินั้น)  รายงานดังกล่าวจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการจะแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่งขึ้น 
เป็นผู้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวก่อนที่จะน ารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  ทั้งนี้ อาจมีการ
ก าหนดวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของรัฐบัญญัติก็ได้  
  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการก าหนดกลไกการตรวจสอบการมีผลใช้บังคับของกฎหมาย
ไว้ในข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในทางปฏิบัติสภาผู้แทนราษฎรมิได้ด าเนินการดังกล่าว 
อย่างเคร่งครัด6 โดยจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีการจัดท ารายงานการมีผลบังคับใช้ของรัฐบัญญัติ  
เพียงหนึ่งในสามของจ านวนรัฐบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีเท่านั้น 
 
2. การประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมาย (L’Evaluation des effets de la législation) 

 
  การประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องใหม่ที่ เ พ่ิงมีการน ามาใช้  
ในประเทศฝรั่งเศส  ทั้งนี้ แต่เดิมมาการตรวจสอบผลของการบังคับใช้ของกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประเมินประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงปี ค.ศ. 1960 อันเป็นภารกิจของกระทรวงการคลังและ  
ส านักงบประมาณเท่านั้น ต่อมาได้มีการขยายขอบเขตไปสู่การประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย 
ที่ส าคัญด้านอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การจ้างงาน การขนส่ง การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

                                                           

 5Règlement de l’Assemblee nationale, article 145-7 paragraphe 1 et 2. 
 6Perrine Preuvot, “L’amélioration de l’application des lois : un enjeu des relations 

Parlement-Gouvernement”, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 
janvier 2012.  
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อย่างไรก็ตาม ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่จัดตั้งองค์กรเพ่ือรับผิดชอบภารกิจในการประเมิน
นโยบายของรัฐบาลเป็นการเฉพาะ  ในทางปฏิบัติ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็ก าหนดให้  
มีหน่วยงานภายในขึ้นเพ่ือท าภารกิจดังกล่าวโดยมีเป้าหมายและวิธีการประเมินที่แตกต่างกัน  
จนกระทั่งปี ค.ศ. 2008 มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือรับรองบทบาทใหม่ของรัฐสภา
ควบคู่ไปกับบทบาทดั้งเดิมในการตรากฎหมายและการตรวจสอบการกระท าของรัฐบาล คือ บทบาท
ในการประเมินนโยบายสาธารณะ (L’Evaluation des politiques publiques)7 

 2.1 การประเมินนโยบายสาธารณะภายในฝ่ายบริหาร  

      แม้ว่าฝ่ายบริหารจะมิได้มีภารกิจตามรัฐธรรมนูญในการประเมินนโยบาย
สาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการดังกล่าวได้กระท าอย่างกว้างขวางภายในฝ่ายบริหาร 
เนื่องจากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรากฏว่า
มีการตั้งหน่วยงานภายในแต่ละกระทรวงเพ่ือท าภารกิจในการประเมินนโยบายสาธารณะ  
เช่น หน่วยงานด้านสถิติประจ ากระทรวง หน่วยงานด้านการประเมินและพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
หน่วยงานวิจัยและประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะ ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง 
หน่วยงานอิสระของฝ่ายบริหารเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนโยบายสาธารณะเป็นการเฉพาะเรื่องและเป็นการทั่วไป 8   
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ใช้ในการประเมินของหน่วยงานดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก  
บางหน่วยงานวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือในทางสถิติ (méthodes statistiques contrefactuelles) 
หรือใช้การวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผลระหว่างนโยบายสาธารณะกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ  
บังคับใช้กฎหมาย (identification de liens de cause à effet) หรือโดยการวิเคราะห์โดยคณะบุคคล 
ที่มีองค์ประกอบมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นต้น  จึงกล่าวได้ว่าฝ่ายบริหารได้มีการวางรากฐาน
ของการประเมินนโยบายสาธารณะโดยผ่านทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการก าหนดรูปแบบกลาง  
แต่ละหน่วยงานสามารถใช้กลไกและวิธีการประเมินตามท่ีตนเห็นว่าเหมาะสมกับภารกิจของตน 

 2.2 การประเมินนโยบายสาธารณะและการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยฝ่ายนิติบัญญัต ิ 

      การประเมินนโยบายสาธารณะมิใช่บทบาทใหม่ของรัฐสภาฝรั่งเศส แม้ว่าในปี  
ค.ศ. 2008 จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือรับรองบทบาทของรัฐสภาในการ
ประเมินนโยบายสาธารณะก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าการประเมินนโยบายสาธารณะ  

                                                           

 7Article 24 “ Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.  
Il évalue les politiques publiques.” 
  8ไ ด้ แก่  France Stratégie, Direction interministérielle à la transformation publique, 
le Commissariat général à l’égalité des territoires, l’Agence française de développement, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Pôle emploi เป็นต้น 
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เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการตรวจสอบการกระท าของฝ่ายบริหาร ซึ่งเดิมตั้งแต่  ปี ค.ศ. 1996 
รัฐสภาได้จัดให้มีส านักงานกลางเ พ่ือประเมินนโยบายสาธารณะ ( Office parlementaire 
d’évaluation des politiques publiques)  รวมทั้ ง ได้ แต่ งตั้ งคณะท างานขึ้ นจ านวน 2 ชุด 
เพ่ือประเมินและตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐในการด าเนินนโยบายสาธารณะ  (Mission 
d’évaluation et de contrôle (MEC)) และเพ่ือประเมินการใช้จ่ายเงินส าหรับประกันความมั่นคง
ทางสังคม (Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité 
sociale (MECSS))  อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญฯ ส่งผลให้รัฐสภา 
ต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการด าเนินการดังกล่าวโดยการก าหนดให้มีกลไกและกระบวนการในการ
ประเมินนโยบายสาธารณะที่สมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น 

       (1) การประเมินนโยบายสาธารณะของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา   
ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือจัดให้มีคณะกรรมาธิการประเมิน  
และตรวจสอบนโยบายสาธารณะ (le comité d’évaluation et de contrôle) ขึ้น มีภารกิจในการ
จัดท ารายงานการประเมินนโยบายสาธารณะในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภา รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญชุดต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่จัดท ารายงาน  
การประเมินนโยบายสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน   ในการนี้ คณะกรรมาธิการ
ประเมินและตรวจสอบนโยบายสาธารณะจะเป็นผู้วางแผนก าหนดจ านวนนโยบายสาธารณะที่จะต้อง 
ท าการประเมินในรอบระยะเวลา 1 ปี  ส าหรับกลไกการประเมินนั้นข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร
ก าหนดให้สมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน เป็นผู้รับผิดชอบ ( rapporteurs généraux) รายงาน 
การประเมินนโยบายสาธารณะแต่ละฉบับ โดยสามารถขอให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมท าการ
ประเมิน (rapporteurs spécieux) ได้ เมื่อผู้รับผิดชอบได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการฯ แล้ว 
จะต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ (Recommandation) ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินนโยบายสาธารณะในเรื่องดังกล่าวส่งไปยังรัฐบาล  ในการนี้ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสาธารณะในเรื่องนั้นมีหน้าที่ต้องตอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ภายใน
ก าหนดเวลา 3 เดือน 

ส าหรับกรณีวุฒิสภา ข้อบังคับของวุฒิสภาก าหนดให้การประเมินนโยบาย
สาธารณะเป็นส่ วนหนึ่ งของภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประ จ าวุฒิสภา  ดั งนั้น 
คณะกรรมาธิการสามัญจ านวนทั้งสิ้นเจ็ดคณะจึงเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการด าเนินตามนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน  ในการนี้มีคณะกรรมาธิการสองคณะ  
คือ คณะกรรมาธิการด้านการคลังและคณะกรรมาธิการด้านกิจการสังคม ที่มีภารกิจเพ่ิมในการจัดท า
รายงานประเมินส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐและการใช้จ่ายเงินส าหรับ  
การประกันความมั่นคงของสังคมด้วย  ซึ่งคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะดังกล่าวมีอ านาจขอข้อมูล
เอกสารและเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินได้ 
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นอกจากนี้  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายังสามารถขอรับการสนับสนุน

ข้อมูล (ตลอดจนการด าเนินการประเมินนโยบายสาธารณะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
ภาครัฐจากศาลบัญชีกลาง (La Cour des comptes) ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวแก่รัฐสภา
ตามท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47-2 ก าหนดไว้9 

        (2) การประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎร  
สืบเนื่องจากภารกิจตามรัฐธรรมนูญในการประเมินนโยบายสาธารณะ สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้
ตนมีหน้าที่ท าการประเมินผลของการบังคับใช้รัฐบัญญัติภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่รัฐบัญญัติ  
มีผลบังคับใช้10 โดยข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 145-7 ก าหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคณะจัดท าบัญชีรายชื่อรัฐบัญญัติที่จะประเมินผลการบังคับใช้ภายใน
ช่วงเวลา 1 ปี และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 2 คน 11 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบของรัฐบัญญัติ (rapport d’évaluation sur l’impact d’une loi) 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้อง รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการแสดงผลที่เกิดขึ้น  
ในเชิงกฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม  (des conséquences juridiques, 
économiques, financières, sociales et environnementales de la loi) อันเนื่องจากการบังคับ
ใช้รัฐบัญญัติ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินเดียวกันกับกรณีการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมาย 
(l’étude d’impact préalable) รวมทั้งแสดงปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการบังคับใช้
กฎหมายไว้ด้วย โดยเป้าหมายของการจัดท ารายงานดังกล่าว คือ การเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติซึ่งอาจน าไปสู่การตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับผลของการบังคับใช้รัฐบัญญัติและการด าเนินนโยบายสาธารณะของฝ่ายบริหารต่อไป 
  

                                                           

 9Article 47-2 “ La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de 
l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de 
l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale 
ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à 
l'information des citoyens.” 

 10Règlement de l’Assemblée nationale, article 145-7, paragraphe 3. 
 11ในทางปฏิบัติ การก าหนดสมาชิกผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมของประธานกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร  และผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานมีอ านาจจัดตั้ง
คณะท างานขึ้นประกอบด้วยสมาชิก 9 คนเพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
รัฐบัญญัติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบของรัฐบัญญัติ  
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บทสรุป 

  
ระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะที่ผสมกัน

ระหว่างกลไกในทางการเมืองและกลไกในทางกฎหมาย ซึ่งจะเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทอย่างมาก 
ในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในทุกช่วงตั้งแต่เริ่มแรก ในขณะที่ฝ่ายบริหารมีกลไกที่ชัดเจน 
ในการตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย แต่ในขั้นตอนการประเมินนโยบายสาธารณะ 
และการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังไม่มีระบบที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ (ไม่มีการก าหนด
องค์กรผู้รับผิดชอบหลักรวมทั้งไม่มีการก าหนดกลไกและวิธีด าเนินการซึ่งเป็นรูปแบบกลางของ 
ฝ่ายบริหาร)  ในทางกลับกัน การประเมินนโยบายสาธารณะโดยฝ่ายนิติบัญญัติมีการวางระบบ 
ที่ชัดเจนและพัฒนาไปถึงการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
และผลกระทบของกฎหมายอย่างรอบด้าน  
  หากน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ในเรื่องเดียวกัน 
ของประเทศไทยแล้ว จะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก าหนดกลไกทางกฎหมายขึ้นเพ่ือเร่งรัด 
ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรอง (บทบัญญัติมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562) และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (บทบัญญัติในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายฯ) 
ซึ่งเป็นการใช้กลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย (le contrôle  
de l’application des lois) และการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมาย (l’évaluation des 
effets de la législation)  ในการนี้ อาจน าประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสมาใช้เป็นกรณีศึกษาได้  
2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก อาจยกแนวทางด าเนินการภายในฝ่ายบริหารของประเทศฝรั่งเศส
เกี่ยวกับการตรวจสอบการออกอนุบัญญัติของรัฐบาลขึ้นเป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือใช้ควบคู่กับมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายฯ อันจะเป็นการสนับสนุนให้มีกลไกในการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการออกอนุบัญญัติภายในฝ่ายบริหาร ซึ่งจะท าให้รัฐบาลมีฐานข้อมูล  
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น   
ประการที่สอง อาจยกกลไกการตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศสขึ้นเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือให้มีการใช้กลไกทางการเมืองเพ่ือเสริมกลไกทางกฎหมาย กล่าวคือ การก าหนดให้การตรวจสอบ  
การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายและการประเมินผลของการบังคับใช้กฎหมายเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง 
ของฝ่ายนิติบัญญัติ และให้มีการวางกลไกการตรวจสอบดังกล่าวทั้งในชั้นของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ควบคู่ไปกับกลไกตามมาตรา 22 และหมวด 5 
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายฯ จะท าให้ระบบการตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งส่งผลเป็นการยกระดับของการประกัน 
ความมั่นคงของกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย  
 

     


